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Suspensa a assembléia
A direção do sindicato suspendeu a votação sobre o direito ao recebimento do passivo

da hora de refeição, que seria realizada na última segunda-feira, 30. Os
trabalhadores apresentaram várias dúvidas  e a direção do sindicato achou por bem

transferir para uma nova data para votação da proposta da empresa.

PASSIVO DOS TRABALHADORES DO TURNO DA SBM

Após receber a planilha
com os valores que deverão
ser pagos a cada trabalha-
dor, o sindicato estará con-
vocando para tomar conhe-
cimento dos valores e a for-
ma de pagamento. E, a par-
tir de amanhã, estará infor-

mando aos trabalhadores,
individualmente, o valor a
receber. Cada trabalhador
deverá comparecer à sede
do s ind ica to (Rua Ary
Fontenelle, 362, Estam-
paria), para os devidos
esclarecimentos.

Próximo passo Nova assembléia
Após terem sido feitos

todos os esclarecimentos,
será realizada a votação,
por escrutínio secreto, na
p róx ima qu in ta - f e i ra
(10), das 6h às 16h, na
portaria de entrada da
empresa.

É importante que se te-
nha uma part ic ipação
massiva dos trabalhadores
do turno, já que, neste mo-

Data do pagamento
Caso seja aprovado pelos

trabalhadores, a proposta
apresentada pela empresa, é

que a primeira parcela de-
verá ser paga 72 horas após
a assinatura do acordo.

VEJA ABAIXO O DIA E O HORÁRIO DO SEU ATENDIMENTO NA SUB-SEDE DO SINDICATO
dia 4/7 (sexta-feira), das 8h às 12h e das 13h às 17h - Trabalhadores da LETRA ALETRA ALETRA ALETRA ALETRA A

dia 7/7 (segunda-feira), das 8h às 12h e das 13h às 17h. - Trabalhadores da LETRA CLETRA CLETRA CLETRA CLETRA C

dia 8/7 (terça-feira), das 8h às 12h e das 13h às 17h. -  Trabalhadores da LETRA BLETRA BLETRA BLETRA BLETRA B

dia 9/7 (quarta-feira), das 8h às 12h e das 13h às 17h. -  Trabalhadores da LETRA DLETRA DLETRA DLETRA DLETRA D

Um acordo só é possí-
vel quando as partes nego-
ciam e chegam a um con-
senso. No caso do acordo
sobre o passivo da hora de
refeição, de um lado o sin-
dicato reivindicou à empre-
sa o pagamento desse
passivo. E do outro, a em-

presa aceitou negociar os
valores e a forma de pa-
gamento. E, caso a empre-
sa se negasse a discutir
um acordo, o sindicato
poderia recorrer à justiça,
o que levaria anos a ser jul-
gado e decidido, contra
ou a favor do trabalhador.

Vale ressaltar que, as
empresas que não aceita-
ram discutir o acordo, o
sindicato entrou na justiça.

O acordo só será sa-
cramentado se t i ver  a
aprovação dos  t raba-
lhadores!

Caso o acordo não

seja aprovado, o sindica-
to estará entrando na jus-
tiça e informará o nº do
processo dos trabalhado-
res para ser acompanha-
do por todos. E não vai
ser como foi feito pela di-
reção anterior, que sumiu
com a URP.

Trabalhador é quem decide

mento, estamos próximos a
realizar um acordo históri-
co para os metalúrgicos da
SBM e até da Região Sul
Fluminense. Como ocor-
reu com o acordo dos ele-
tricistas da própria empre-
sa, aprovado, na semana
passada, por unanimida-
de, garantindo assim mais
uma conquista histórica
desta diretoria.


